
Milí maturanti! 

Na základe Rozhodnutia   ministra školstva, vedy výskumu a športu SR o termínoch a 

organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020 zo dňa 23. 4. 2020  sa maturitné skúšky vykonajú administratívnou formou. 

Na základe uvedeného rozhodnutia vám dávame do pozornosti: 

 Školský rok maturantov sa ukončí 7. 5. 2020. Z tohto dôvodu do 4.5. 2020 vrátane, sa 

ukončí vyučovanie a klasifikácia všetkých predmetov v maturitnom ročníku. 

 

 Hodnotenie v predmete internej časti (ústnej) maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický 

priemer známok z tohto predmetu a skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov. 

 

 Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.4. 2020 určila skupiny 

príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného 

predmetu nasledovne: 

Maturitný predmet    + Príbuzné predmety, ktorých známky sa započítajú  

do hodnotenia maturitného predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

Anglický jazyk Konverzácie v anglickom jazyku 

Ruský jazyk - 

Dejepis Seminár z dejepisu 

Občianska náuka  Spoločenskovedný seminár, Seminár z občianskej náuky 

Matematika Seminár z matematiky, Cvičenia z matematiky 

Informatika Seminár z informatiky, Programovanie 

Biológia Seminár z biológie, Cvičenia z biológie 

Chémia - 

Fyzika - 

 

Známky z príbuzných predmetov sa započítavajú vo všetkých ročníkoch, v ktorých ich žiak 

navštevoval. 

 Do 12. 5. 2020 riaditeľstvo školy oznámi žiakom výslednú známku z maturitných 

predmetov. 

 

 Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou 

z niektorého predmetu maturitnej skúšky, môže do 15. mája 2020 písomne oznámiť 

nesúhlas vedeniu školy. V takom prípade žiak vykoná ústnu  maturitnú skúšku prezenčnou 

formou v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.  

 

 Ak žiak v stanovenom termíne, t. j. do 15. 5. 2020, nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou 

známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky, škola vystaví žiakovi maturitné 

vysvedčenie. 

 



 Pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, sa ústne maturitné skúšky konajú  v 

termíne od 25. mája do 13. júna 2020.  Konkrétny termín ústnej maturitnej skúšky bude 

žiakovi oznámený.  

 

 Žiak, ktorý si zvolil aj dobrovoľný maturitný predmet, môže tento maturitný predmet 

zrušiť písomným oznámením doručeným vedeniu školy do 7. 5. 2020. V opačnom prípade 

vykoná maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu prezenčnou formou.   

 

 

Komunikácia medzi školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého 

žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej 

podobe (dokument aj s podpisom) alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia škole. 

 

                                                    

                                                                                            PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                   riaditeľka školy 

 

 

 

Rozhodnutie ministerstva školstva: 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-

skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/ 
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